V ý p i s usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Machová ze dne 11. června 2018
1. Zastupitelstvo projednalo žádost o napojení rodinného domu čp.103 na veřejný kanalizační řád.
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby prověřil možnosti vedení kanalizační přípojky u sousedních majitelů
pozemků. Schváleno jednohlasně (hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
2. Starosta předložil ke schválení návrh kupní smlouvy na prodej obecního pozemku parcela č. 453/6. Z
důvodu nových skutečností navrhuje zastupitelstvo částečný prodej a částečnou směnu z původního
pozemku, který by měl v budoucnu sloužit jako přístupová cesta. Žadatelé budou ještě znovu osloveni včetně
sousedních majitelů pozemků. Schváleno jednohlasně.
3. Starosta předložil návrh Kupních smluv na výkup pozemku u sportovního areálu od dvou spolumajitelů.
Jedná se o parcelu č.106/2 o výměře 1674 m2 za cenu 450,- Kč/m2 , tj. 753.300 Kč celkem. Smlouvy budou
uzavřeny s každým spolumajitelem samostatně uhrazeny bezhotovostně. Hlasování 9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se.
4. Starosta připravil ke schválení návrh znění Smlouvy o ukládání biologicky rozložitelného (rostlinného)
odpadu – biomasy pro okolní obce. Zastupitelé nemají námitky a pověřují starostu podpisem smluv.
Schváleno jednohlasně.
5. Zastupitelé projednali a schválili Smlouvu o dílo s dodavatelem na „výměnu rozvodů topení a otopných
těles v kulturním domě Machová“ za cenu 367.840,- Kč. Schváleno jednohlasně.
6. Na zasedání byla projednána žádost o prodej části obecního pozemku parcela č.462/1 podél pozemku parc.
č. 76 o šířce cca 2 m. Není vhodné prodávat uvedenou část obecního pozemku. Hlasováni: 0 pro, 8 proti, 1 se
zdržel - prodej nebyl schválen.
7. Zástupce spolku Hlahol požádal o dar na oslavu 20. výročí trvání tohoto pěveckého sboru. Zastupitelstvo
schválilo finanční dar ve výši 3000 Kč. Starosta podepíše darovací smlouvu. Schváleno jednohlasně.
8. Po nákupu nového obecního vozidla Fiat Talento z Liberce bylo nutné ihned uzavřít smlouvu na sloučené
pojištění vozidla. Pojistné je sjednané na částku 17.325 Kč (na pojištění osob včetně řidiče, skel, Allrisk+GAP,
zákonné a havarijní pojištění vozidla) u pojišťovny Česká průmyslová pojišťovna – jednalo se o nejvýhodnější
nabídku. Zastupitelstvo nemá námitek a souhlasí s postupem starosty i s uzavřením smlouvy.
Schváleno jednohlasně.
9. V souvislosti s užíváním nového obecního vozidla Fiat starosta předložil návrh dvou Smluv o výpůjčce
dopravního prostředku, zvlášť pro TJ Sokol a zvlášť pro SDH Machová. Zastupitelstvo schválilo zástupce z
místních organizací, kterým se povoluje řídit obecní vozidlo. Řidiči se zavazují podpisem do smluv dodržovat
podmínky výpůjčky vozidla Fiat Talento. Všechno schváleno jednohlasně.
10. Závěrečný účet obce Machová a účetní závěrka
a) Členové zastupitelstva byli seznámeni se závěry kontroly hospodaření obce Machová za r. 2017,

kterou provedl Ing.Císař koncem května 2018. V závěru kontroly bylo komentováno: že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, nebylo porušení rozpočtové kázně, byla provedena kontrola rozpočtové
odpovědnosti obce a výpočet dluhové odpovědnosti se závěrem, že dluh obce Machová za r. 2017
činil 43 % a nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Vzato na vědomí,
schváleno jednohlasně.
b) Zastupitelstvo obce Machová schválilo výsledek hospodaření obce Machová k 31.12.2017 ve výši:
2.925.647,87 Kč (po zdanění). Schváleno jednohlasně.
c) Členové zastupitelstva schválili účetní závěrku k 31.12.2018. Schváleno jednohlasně.
d) Zastupitelstvo obce Machová schválilo Závěrečný účet obce Machová za rok 2017 – se závěrem bez výhrad.
Schváleno jednohlasně.
11. Místostarosta upřesnil program pro průběh hodnocení naší obce v rámci soutěže Vesnice roku 2018.
V úterý dne 19.6. 2018 se dostaví hodnotící komise, která má časový limit 2 hodiny na prohlídku obce, tj. od
10.30 – do 12.30 hod.

12. Dne 27.6.2018 proběhne ve sportovním areálu Olympijský den pro cca 320 žáků ZŠ Mysločovice. Pro žáky
bude připraveno malé občerstvení, pro vítězné třídy 3 dorty a pro všechny žáky barevné náramky.
13. Další zasedání zastupitelstva proběhne dne 16. července 2018 od 18.00 hod, v případě potřeby může
starosta svolat zasedání i dříve. Schváleno jednohlasně (9 pro, 0 proti, 0 zdrželi se).
V MŠ Machová proběhne v červenci 2018 kontrola hospodaření a pololetních výkazů.
14. Starosta doporučuje po vyčistění kanalizace u čistírny odpadních vod ještě prohloubit záchytný příkop,
který je zanesen náplavou. Nejsou námitky, bude objednán bagr.
15. Zastupitelstvo musí na další volební období stanovit počet členů zastupitelstva obce Machová. Návrhy
byly 11 nebo 13 členů. Starosta nechal hlasovat pro 13-ti členné zastupitelstvo – hlasování: 7 pro, 2 proti, 0
zdrželi se. Pro volební období 2018/2022 bylo stanoveno 13-ti členné obecní zastupitelstvo.
16. Občané obdrží informační letáky do domácností s žádostí o spolupráci při úklidu obce na soutěž Vesnice
roku 2018. Zastupitelstvo umožní občanům, aby si prohlédli připravenou výstavku reprezentace obce
Machová v kulturním domě – v úterý anebo ve středu odpoledne (16.00-18.00 hod).
17. Závěrem bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2018, kterým se upravují příjmy +5 tis.Kč, a výdaje +5
tis.Kč. Financování se nemění. Schváleno jednohlasně.

V Machové, dne 12.6.2018

František Klementa, starosta
Zapsala:
Libuše Zaoralová

Ověřil:
Lukáš Brázdil
předseda kontrolního výboru

Ing. Vladimír Velísek, místostarosta

